Hei alle sammen

Februar er en kort måned, men at den skulle fly forbi så fort som det føles som
den har gjort nå hadde vi ikke trodd. Vi har holdt oss opptatt med allslags
morsomme, kreative og lærerike aktiviteter, og da fyker dagene forbi. I februar
har vi begynt med faste språksamlinger igjen etter å hatt fokus på andre ting i
desember og januar, i tillegg til at vi har utforsket litt forskjellig innenfor både
musikk, verdensrom og selvfølgelig Hakkebakkeskogen. Flere dager brukte vi
også til karnevalsforberedelser.

Prosjekt
I februar har musikkpedagogen vår, John Derek, hatt med flere av barna på å
prøve ut forskjellige apper til iPad, som han hadde funnet og sett at kunne
passe godt til musikkprosjektet vårt. Appene handler om å utforske lyder,
rytmer og bilder, se sammenhenger, og å skape noe. Noen spesielt morsomme
dere kan sjekke ut hjemme, er Bloom Tunes og LOOPIMAL. Disse er å finne på
App Store for iOS, er ikke sikker på om de finnes i Google Play Store.

Barna får utfolde seg kreativt, og det blir ofte en del smil og latter når de ser
resultatet de får. Og resultatene blir alltid forskjellige, så det blir et personlig
uttrykk fra barnas side.
Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet

Språktiltak
I februar har samlingene i språktiltaket handlet om kapittel 4 i
Hakkebakkeskogen, hvor Klatremus vil forsøke å fange en tyv. Her kunne som
vanlig de forskjellige gruppene velge selv hvordan de ville gjennomføre
samlingene, og hvilke ting de ville ha fokus på. Alt etter alder og ferdighetsnivå
ser de voksne an hvordan vi planlegger og evaluerer samlingene. I februar har
gruppene blant annet sett på forskjeller mellom liten og stor, spilt memoryspill,
og øvd på preposisjoner, lyder, bokstaver og navn. Barna er delaktige, og får
muligheten til å både lære nye ting, og vise frem hva de kan fra før.

Barna ser ut til å huske tingene vi repeterer, og vi ser at de bruker mye av det
når de leker Hakkebakkeskogen sammen.
Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst
Innelek
Inneleken på avdelingen denne måneden har vært veldig dominert av
Hakkebakkeskogen. Barna har hatt flere ulike rolleleker, skuespill og
tegneaktiviteter basert på ting de har hørt i Hakkebakkeskogen. Vi bestemte
oss derfor for å gjøre «verdensrommet» (det fysiske rommet på avdelingen
hvor romskipet o.l stod), om til en egen liten skog hvor barna kunne leke så
mye Hakkebakkeskogen som de ville. Der satte vi inn treet til klatremus,
butikken til bakeren og en hytte som kunne være huset til Morten eller hiet til
Mikkel. Det var godt å få samlet alle disse tingene på ett sted, slik at leken ble
mer samlet og det ble lettere for barna å bruke de forskjellige tingene uten å
måtte gå så mye frem og tilbake på avdelingen. Og da blir det jo også roligere
for de som heller ønsker å slappe av med litt perling eller tegning ellers på
avdelingen.

Etter at vi fikk donert noe nytt førstehjelp-utstyr av foreldre har også leken
blomstret i doktorkroken. Så mye at Dennis måtte gjøre bilen vår om til en
sykebil. Barna kjører hverandre til sykehuset, bandasjerer hverandre og
dukkene våre, og pakker hverandre inn i dyner og puter så de «skal bli friske».

Dersom noen andre har noe annet som kan passe i rollelek, som kanskje ikke er
en typisk leke, så tar vi veldig gjerne imot. Barna elsker å kunne leke med ting
som egentlig kun er «for voksne», sånn som nå har vi jo bandasjer, sprøyter
uten nål og doktorfrakker.
Når vi har vært inne har det også vært mulighet for å få laget masse pynt til
karneval, for de som ønsker. Vi fant også en stilig mal på hvordan vi kunne lage
en revetegning ved å bruke fotavtrykk. Det ble veldig mange flotte bilder av
Mikkel Rev som vi måtte henge opp i garderoben vår. Til samenes dag snakket

vi om hva samefolket er, og kikket på samenes flagg, som barna ville prøve å
fargelegge/tegne selv. Og da kom det plutselig også en same på besøk.
Fagområder: Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og
kreativitet, Etikk, religion og filosofi

Turer
I februar fikk Klatremus- og Mikkel Rev-gruppene gå på sin første tur til
Stavanger alene. Det ble stor suksess, med fint vær, mating av fugler, besøk på
lekeplass og gode matpakker.

I nærområdet vårt har alle gruppene vært på tur til både skoger og fritidsgård. I
skogen passer vi på at alle får brukt kroppen sin så allsidig som mulig. Vi går
omveier med vilje for å få litt ekstra utfordringer fra terrenget. Vi prøver oss på
klatring, kryping og balansering der vi ser muligheten. Vi har nevnt det før, men
vi føler oss veldig heldige som har så mange gode turdestinasjoner i nærheten.
Det er så mange plasser barna har lyst å dra hver turdag, at de største ofte må
ha en liten demokratisk avstemming på hvor de skal dra. Hver gang en plass blir
stemt frem, forsvinner den fra alternativene neste gang, slik at alle til slutt får
viljen sin, og vi får besøkt alle stedene før vi begynner på nytt.

Det kommer nok til å bli flere langturer fremover på alle gruppene, så vær
forberedt på å ta frem ryggsekker og smøre matpakke. Og følg med på om det
kommer lapper på skapene til barna.
Fagområder: Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse og helse, Natur, miljø og
teknikk.
Karneval
Det var god stemning og mye energi når karnevalet endelig kom. Flere hadde
gledet seg i mange uker, og visste godt hva slags kostyme de skulle ha. Som
forberedelser fant vi noen karnevalskatter og dyremasker som barna fikk pynte
og klippe ut selv. Her fokuserte vi på at barna skulle prøve mest mulig selv, og
så kunne vi heller hjelpe etterpå. Man blir ikke bedre hvis man aldri får prøvd å
gjøre ting på egenhånd/øvelse gjør mester. Vi fant en rev, en mus, en harepus,
en bjørn og en ugle, så barna også kunne bruke maskene når de lekte
Hakkebakkeskogen.

Vi merket at flere hadde lyst å gå i kostymet sitt hele dagen, og at de helst ville
gå hjem med det også. Hvis barna har lyst å ha på seg et kostyme noen andre
dager også, så sier vi ikke nei til dette. Det kan ofte være med å gjøre leken
enda morsommere for enkelte. Så hvis barna spør om dette, så er det greit for
oss. Så lenge vi får ta av kostymene når vi skal spise eller gå ut.

Til info:
-Det blir nok langturer til byen i mars også, så følg med på skapene.
-I løpet av mars vil vi gjerne ha beskjed om noen skal ha fri i forbindelse med
påskeferie. Barnehagen er ellers stengt 12., 13., 14. og 17. april.
-I mars blir det kapittel 5 fra Hakkebakkeskogen på språktiltaket, og ellers
kommer vi til å begynne å se litt på ting vi kan plante til våren.

Mvh Avdeling Sverdet v/ Steffen Ivarsflaten

